ACTA DE L’ASSEMBLEA DE LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LES
ILLES
Palma 30 de maig
Lloc de realització; seu de l’ONCE,
Entitats assistents; Margalida Darder (Dime), Juana Lozano (Creu Roja), Marian Vives i
Cata (Amadiba), Belen Sanchez i Xavier Torrens(Espiral), Alfonsina (S’altra Senalla
Manacor), Pep Lluis Riera (FMF), Nuria Fernàndez (Amadiba) Maria Casasnoves (Mater
Misericordiae), Yolanda Sanchez(Telèfon de l’Esperança), Margalida Mª Riutord
(Caritas), Magdalena Amengual(Aproscom), Margalida Jordà i Silvia Marote (Programa
Naüm) i Marilen Morey (PH)
Excusen la seva assistència; Fundació Kairos i Amadip Esment.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
S’aprova per assentiment.
A proposta de la CE es modifica l’ordre del dia per tal de donar pas a les noves entitat i
que puguin participar de ple dret a l’assemblea.
7. Aprovació entrada noves entitats.
Na Margalida Jordà del Programa Naüm explica el seu funcionament. Els representants
de l’Associació Voluntaris de Reiki per Mallorca no assisteixen a l’assemblea. S’acorda
xerrar amb els representant i que fins a la propera assemblea vagin participant i
coneixen com funcionem. S’Aprova l’entrada de Programa Naüm per unanimitat.
3. Memòria d’activitats 2012.
La presidenta de la PLAVIB presenta la memòria 2012 i les explicacions que es varen
donar a la roda de premsa. Destaca la feina de visitar responsables polítics i de
pedagogia explicant que és i que no es voluntariat.
Es recorda a les entitats que varen rebre la memòria per correu electrònic i que està
penjada a la web de la PLAVIB
S’aprova la memòria 2012 per assentiment.

PLAVIB· Av. Arquitecte Bennàssar 73 · 07004 · 650.801.026 ·900.102.979 (Gratuït)

2. Presentació accions desenvolupament Pla d’acció 2012-2014. Creació de
les comissions de feina de formació i sensibilització.

Juana Lozano, secretaria de la Plataforma, fa una crida a l’esforç de tots, explica les
diferents accions del pla i demana la implicació de totes les entitats en alguna de les
accions i recorda les línies estratègiques del pla d’acció 2012-2014.
Es fa la proposta des de la CE de crear dues comissions de feina especialitzades per tal
d’afavorir la participació i la implicació de les entitats.
Les comissions a crear son C. De Formació i C. De Sensibilització.
Des de les entitats s’obre un debat sobre la falta de participació. Des de Telèfon de
l’Esperança comuniquen que estan interessats en participar en la comissió de formació.
Des d’Amiticia es comprometen a participar a alguna de les comissions, en uns dies
comunicaran a quina de les comissions.
S’aprova per assentiment la creació de les comissions.
4. Liquidació pressupost 2014.
Es comenta que ja es va explicar en detall a la taula de tresorers. Xavi Torrens el
comenta i s’aprova per assentiment.
5. Pressupost 2013.
Es comenta que ja es va explicar en detall a la taula de tresorers. Xavi Torrens el
comenta i s’aprova per assentiment.
Des de la taula de tresorers es proposa augmentar les quotes que mai s’han
augmentat des de la creació de la Plataforma. S’aprova l’augment de quotes a 150,00€
per a l’any 2013.
6. Propostes de resolució.
No s’han presentat cap proposta de resolució.
8. Elecció de càrrecs vacants a la Comissió Executiva.
Na Marian explica com a funcionat la CE fins el moment i la necessitat de crear equip i
cercar relleus ates que molts d’ells a la propera elecció de càrrecs no es podran
presentar. S’anima a les entitats a participar activament de la Plataforma i el que
suposa de feina extra tenir una CE inestable.
S’han presentat les següents candidatures:
Marian Vives Barcelò- representant d’Amadiba al càrrec de Presidenta
Juana Lozano Plaza- representant de Creu Roja al càrrec de Secretaria
Xavier Torrens Prats- representant d’Espiral al càrrec de tresorer.
Cristina Robles Chasco – representant de l’ONCE al càrrec de vocal.
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Josep Lluis Riera Moll – representant de Fundació Maria Ferret –al càrrec de vocal
Mª Magdalena Morey – representant de Projecte Home- al càrrec de vocal.
Totes son elegides per unanimitat.

9. Precs i preguntes.
Des de Dime es fa la reflexió que cal que totes les entitats partipin mes de la
Plataforma i que es comprometin a tirar endavant.

Sense mes temes a tractar finalitza l’assemblea general 2013de la Plataforma
del Voluntariat de les Illes a les 21.30h.

Juana Lozano Plaza
Secretaria de la PLAVIB
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